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1. Wprowadzenie - Założenia i metoda sporządzenia aneksu  

 Przedmiotowa zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Chełmek przyjętego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady 

Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 r. podjęta została w związku z 

pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Prawny i 

Nadzoru, w którym zakwestionowano  poprawność dokumentu w zakresie: 

 uwarunkowań dotyczących dziedzictwa kulturowego i zabytków 

(regulowane ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami), 

 uwarunkowań wynikających z występowania udokumentowanych złóż 

kopalin, zasobów wód podziemnych oraz obszarów i terenów górniczych 

(regulowane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze), 

 uwarunkowań wynikających z występowania obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią i obszarów narażonych na zagrożenie powodzią 

(regulowane ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne), 

 uwarunkowań w zakresie obiektów i obszarów proponowanych do 

objęcia ochroną prawną (regulowane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody), 

 spójności części graficznej studium w zakresie oznaczeń i ich  opisów. 

 

Ze względu na charakter, skalę oraz zakres wprowadzonych zmian w projekcie 

zmiany studium ustalono, że przeprowadzenie całościowej aktualizacji 

prognozy oddziaływania na środowisko nie jest konieczne.  

Niniejszy aneks do prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chełmek  został 

sporządzony w oparciu o dokument „Prognozy oddziaływania na środowisko 

dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego gminy Chełmek uchwalonego Uchwałą Nr V/41/99 Rady 

Miejskiej w Chełmku z dnia 4 marca 1999 r.”, sporządzony przez Pracownię 

Ochrony Środowiska , Andrzej Sułkowski, Kraków, 2011r.    

Przyjęta metoda opracowania aneksu wynika z ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  Zgodnie z w/w 

ustawą w prognozie oddziaływania dokonuje się oceny wpływu ustaleń na 

poszczególne komponenty środowiska. 

W ramach niniejszego aneksu ocenie wpływu na poszczególne komponenty 

środowiska poddano wyłącznie ustalenia wprowadzane w trybie zmiany 

studium, polegające na usunięciu błędnych informacji dotyczących: 

 złóż kopalin i ich filarów ochronnych, 

 obszarów i terenów górniczych,  

 obszarów i obiektów przyrodniczych proponowanych do objęcia 

ochrona prawną, 

 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków 

oraz proponowanych do objęcia ochroną 

 obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

Pozostałe oddziaływania zidentyfikowane i ocenione w prognozie 

oddziaływania na środowisko z 2011r. (w podstawowym dokumencie 

sporządzonym dla nowej edycji studium), nie były poddawane ponownej 

analizie i ocenie.    

 

W fazie wstępnej związanej z opracowywaniem zmiany studium Burmistrz 

Chełmka wystąpił o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do organów 

właściwych w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Zakres prognozy uzgodniony został pismami: 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Oświęcimiu pismem znak: PSE-ONNZ-420-80-1/16/1877 z dnia 4 

czerwca 2016r.  

  

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie pismem 

znak: OO.411.2.11.2016.MZi z dnia 7 czerwca 2016r.  
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2. Informacja o zmianach wprowadzonych w ramach projektu zmiany 

studium   

Przedmiotowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Chełmek podjęta została na podstawie uchwały Nr 

XIV/157/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 marca 2016r. 

Zgodnie z treścią w/w uchwały zakres zmiany studium został ograniczony do 

wybranych zagadnień i obejmuje: 

 uwarunkowania dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków 

(regulowane ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami - t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.), 

 uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż 

kopalin, zasobów wód podziemnych oraz obszarów i terenów górniczych 

(regulowane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

- t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 672  oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne  

i górnicze - t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1131), 

 uwarunkowania wynikające z występowania obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią i obszarów narażonych na zagrożenie powodzią 

(regulowane ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - t.j. Dz. U.  

z 2015r., poz. 469 ze zm.), 

 uwarunkowania w zakresie obiektów i obszarów proponowanych do 

objęcia ochroną prawną (regulowane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody - - t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.), 

 doprowadzenie do spójności części graficznej studium w zakresie 

oznaczeń i ich  opisów. 

 

W związku z powyższym w tekście zmiany studium i na rysunkach uwarunkowań 

oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadzono korekty 

odnoszące się ściśle do zagadnień wymienionych w uchwale poprzez 

uporządkowanie zapisów dotyczących: 

 udokumentowanych złóż kopalin, obiektów lub obszarów dla których 

wyznacza się w złożu filar ochronny oraz obszarów i terenów górniczych, 

 obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszarów narażonych na 

zagrożenie powodzią 

 uwarunkowań dziedzictwa kulturowego i zabytków w zakresie obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków do gminnej ewidencji zabytków oraz 

obiektów proponowanych do objęcia ochroną 

 proponowanych do objęcia ochroną prawną obszarów i obiektów 

przyrodniczych 

 obowiązku sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

 spójności rysunków studium w zakresie oznaczeń graficznych. 

 

3. Prognoza oddziaływania realizacji zmian ustaleń projektu zmiany studium 

na wybrane komponenty środowiska  
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3.1. Przewidywane oddziaływania na krajobraz, powiązania przyrodnicze   

 W prognozie oddziaływania na środowisko opracowanej dla Nowej 

edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Chełmek z 2011r. zostały szczegółowo przeanalizowane skutki 

wprowadzenia zmian w kierunkach rozwoju poszczególnych terenów.  

W rozdziale 10, Ocena skutków realizacji ustaleń(…)  zostały przedstawione 

działania eliminujące lub ograniczające ewentualne negatywne 

oddziaływanie na środowisko. Ustalenia zmiany studium, ze względu na swój 

ograniczony zakres merytoryczny, wykluczający zmianę kierunków rozwoju 

poszczególnych terenów, nie wprowadzają elementów  oddziałujących na 

krajobraz i powiązania przyrodnicze. 

 

3.2. Przewidywane oddziaływania na zasoby surowców naturalnych -  

ochrona kopalin  

W ramach zmiany studium weryfikacji poddano diagnozę stanu 

istniejącego oraz kierunków rozwoju w zakresie występujących na terenie 

Gminy Chełmek terenów i obszarów górniczych oraz złóż surowców 

naturalnych, a także filarów ochronnych -  w celu określenia stanu faktycznego 

oraz ograniczeń wynikających z ich występowania.  

Korekcie podlegają tym samym informacje podane w rozdziale 3, 7.4.,  9.4.5. 

oraz 10 prognozy oddziaływania na środowisko opracowanej dla Nowej edycji 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Chełmek z 2011r. 

 

Do ustaleń studium w drodze zmiany wprowadzono informacje: 

„W granicach Gminy Chełmek występują: 

 tereny górnicze: Bieruń II oraz Libiąż V, 

 obszary górnicze: Bieruń II oraz Libiąż IV, 

 udokumentowane złoża  węgla kamiennego: 

 Dąb,  

 Imielin Południe,  

 Libiąż Janina, 

 Janina 

 Piast, 

 Oświęcim-Polanka 

 

Na obszarze gminy Chełmek wydobycie węgla kamiennego prowadzone jest 

dotychczas wyłącznie w zasięgu złoża węgla kamiennego „Janina” 

występującego na przeważającej centralnej i wschodniej części gminy,  

w granicach obszaru górniczego „Libiąż IV” i terenu górniczego „Libiąż V”. Na 

jego wydobycie TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie Zakład Górniczy Janina 

posiada koncesję nr 4/2016 z dnia 31.05.2016r. wydaną przez Ministra 

Środowiska udzieloną na okres od 01.10.2016r. do 31.12.2040r.  

Zasoby bilansowe i przemysłowe rozpoznane są w kategoriach A, B, C1 i C2.  
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W ramach projektu zagospodarowania złoża kamiennego „Janina” określono 

obszary na terenie gminy Chełmek, dla których ustanowiono filary ochronne: 

miast Chełmek, szlak kolejowy Chrzanów-Oświęcim, kościół parafialny w 

Bobrku, Zespół Pałacowo Parkowy i Dom Pomocy Społecznej w Bobrku. W 

obrębie filarów ochronnych dla przedmiotowych obiektów dopuszczona jest 

skoordynowana eksploatacja górnicza. W oparciu o koncesję nr 4/2016 z dnia 

31.05.2016r. wydaną przez Ministra Środowiska udzieloną na okres od 

01.10.2016r. do 31.12.2040r. eksploatacja kopaliny odbywać się będzie zgodnie 

z warunkami określonymi w Projekcie zagospodarowania złoża węgla 

kamiennego „Janina” na lata 2016-2040.  

 

Natomiast KWK „Piast-Ziemowit” dotychczas nie prowadziła eksploatacji w 

obrębie złoża „Piast”, położonego częściowo w granicach Obszaru 

Górniczego „Bieruń II”, występującego w zachodniej części Gminy Chełmek. 

Obszar górniczy został ustanowiony koncesją nr 4/2010 z dnia 13.05.2010r. na 

wydobywanie węgla kamiennego ze złoża węgla kamiennego „Piast”, 

udzielonej przez Ministra Środowiska do roku 2030. W ramach obowiązującej 

koncesji KWK „Piast-Ziemowit” nie przewiduje eksploatacji górniczej na terenie 

gminy Chełmek.” 

 

W związku z występowaniem złóż, terenów i obszarów górniczych diagnozuje 

się: 

Zagrożenia: 

Eksploatacja surowców mineralnych i energetycznych może stanowić 

zagrożenie dla równowagi przyrodniczej, walorów krajobrazowych  

i bioróżnorodności. Może przyczynić się do obniżenia zwierciadła wód 

podziemnych na terenach sąsiednich, efektem czego znajdująca się tam 

roślinność będzie miała utrudniony dostęp do wód gruntowych. 

 

Możliwości ograniczenia zagrożeń: 

Eksploatacja surowców powinna być prowadzona zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(t.j. Dz.U. 2016 poz. 1131) oraz w stosownych rozporządzeniach. Należy 

przeprowadzać kontrole związane z ochroną środowiska oraz ochroną zdrowia 

i życia ludzi zamieszkujących gminę. Wyrobiska poeksploatacyjne powinny 

zostać zrekultywowane na koszt jednostki posiadającej koncesję na 

wydobywanie złoża. 

 

3.3. Obszary dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 

Na obszarze gminy Chełmek w ramach zmiany studium określono obszary, dla 

których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny: 

 W ramach projektu zagospodarowania złoża węgla  kamiennego 

„Janina”, położonego w granicach obszaru górniczego „Libiąż IV” i 

terenu górniczego „Libiąż V” określono obszary, dla których ustanowiono 

filary ochronne: miasto Chełmek, szlak kolejowy Chrzanów-Oświęcim, 

kościół parafialny w Bobrku, Zespół Pałacowo Parkowy i Dom Pomocy 

Społecznej w Bobrku.  
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 W ramach projektu zagospodarowania złoża węgla  kamiennego „Piast”, 

położonego w granicach obszaru górniczego Bieruń II określono obszary, 

dla których ustanowiono filary ochronne: dla rzeki Przemszy oraz 

gazociągu wysokoprężnego.  

Filary ochronne wskazano na rysunku zmiany studium  - Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

W obrębie filarów ochronnych dla przedmiotowych obiektów dopuszczona jest 

skoordynowana eksploatacja górnicza. 

 

 

3.4.  Przewidywane oddziaływania na obszary przyrodnicze prawnie chronione  

Ustalenia zmiany studium nie wprowadzają elementów  oddziałujących 

na istniejące formy ochrony przyrody. W ramach wprowadzanych zmian 

usunięto błędne informacje dotyczące proponowanych do objęcia ochroną 

prawną obszarów i obiektów przyrodniczych a także zaktualizowano 

informacje dotyczące pomników przyrody.  

W rozdziale 7.1. Wymieniono 14 pomników przyrody ożywionej, 

obejmujących łącznie 37 drzew (pojedyncze okazy i grupy drzew 

pomnikowych) w obrębie parku podworskiego w Bobrku.  

Aktualizacji podlegają tym samym zapisy rozdziału 3 prognozy 

oddziaływania na środowisko opracowanej dla Nowej edycji Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek 

z 2011r. 

 

3.5. Przewidywane oddziaływania na elementy środowiska przyrodniczego 

takie jak bioróżnorodność, szata roślinna i świat zwierzęcy  

  

Ustalenia zmiany studium, ze względu na swój ograniczony zakres 

merytoryczny, wykluczający zmianę kierunków rozwoju poszczególnych 

terenów,  pozostają bez wpływu na elementy środowiska przyrodniczego takie 

jak bioróżnorodność, szata roślinna i świat zwierzęcy.  

 

 

 

 

3.6.  Przewidywane oddziaływania na zdrowie i życie ludzi  

W prognozie oddziaływania na środowisko opracowanej dla Nowej 

edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Chełmek z 2011r. zostały szczegółowo przeanalizowane skutki 

wprowadzenia zmian w kierunkach rozwoju poszczególnych terenów. 

Omówiono wpływ ustaleń planistycznych na zdrowie i życie ludzi, zwracając 

uwagę na zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza, 

wprowadzeniem ścieków, czy emisji hałasu. Dodatkowo w rozdziale 10, Ocena 
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skutków realizacji ustaleń(…)  zostały przedstawione działania eliminujące lub 

ograniczające ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko.  

Przedmiotowa zmiana studium nie ingeruje w przeznaczenia terenów, 

koncentrując się wyłącznie na zagadnieniach dotyczących: 

 złóż kopalin i ich filarów ochronnych, 

 obszarów i terenów górniczych,  

 obszarów i obiektów przyrodniczych proponowanych do objęcia 

ochrona prawną, 

 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków 

oraz proponowanych do objęcia ochroną 

 obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

 

Niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia ludzi jest potencjalne zagrożenie 

powodziowe występujące na omawianym terenie. W ramach procedowanej 

zmiany studium zaktualizowano informacje dotyczące Obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią, które  wyznaczono na podstawie map 

zagrożenia powodziowego, sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, przekazanych Burmistrzowi Chełmka pismem z dnia 

17.06.2015r. znak: ZP-ar-74-79/15.   

W zmianie studium uwzględniono: 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią,  w tym: 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz 

na 100 lat; 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz 

na 10 lat; 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

niskie i wynosi raz na 500 lat; 

 obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

wału przeciwpowodziowego. 

W obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, położonych między wałami 

przeciwpowodziowym rzeki Wisły i Przemszy a linią brzegu, obowiązują 

ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. W strefie 50 m od wałów 

przeciwpowodziowych obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów 

odrębnych. 

 

W celu ograniczania zagrożeń, które mogą wynikać z przerwania wałów lub 

przelania się wód przez wały ustala się następujące kierunki działań: 

• modernizację i konserwację wałów Wisły, 

• rozbudowę systemu dróg pozwalającego na szybką ewakuację 

mieszkańców. 

Dla ograniczenia zagrożeń związanych z wylewami pozostałych cieków ustala 

się zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 15 m od cieków. 
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W wyniku wprowadzenia do ustaleń studium aktualnych informacji 

dotyczących obszarów szczególnego zagrożenia powodzią prognozuje się  

polepszenie standardów życia mieszkańców Gminy Chełmek.  

 

3.7.  Przewidywane oddziaływania na zasoby  kulturowe  

Wprowadzone w drodze zmiany studium zapisy mają na celu prawidłowe 

usystematyzowanie uwarunkowań dziedzictwa kulturowego i zabytków  

w zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, do gminnej ewidencji 

zabytków oraz obiektów proponowanych do objęcia ochroną. Korekty 

wprowadzono W tekście zmiany studium, w rozdziale 5.  

  

4. Propozycje rozwiązań alternatywnych do zawartych w projekcie  

       Zgodnie z zapisem art. 51 ust.2 pkt. 3. b. ustawy w „Prognozie oddziaływania 

na środowisko” należy przedstawić rozwiązania alternatywne do rozwiązań 

zawartych w projektowanym dokumencie w aspekcie wpływu realizacji 

zapisów projektowanego dokumentu na przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru. 

Obszary objęte zmianą studium położone są poza zasięgiem obszaru Natura 

2000, realizacja zapisów projektowanego dokumentu nie będzie mieć zatem 

wpływu na przedmiot ochrony oraz integralność obszarów 2000, w związku  

z czym analizy rozwiązań alternatywnych nie przeprowadza się. 

 

5. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu 

Realizacja ustaleń projektu zmiany studium nie będzie źródłem oddziaływań  

o charakterze transgranicznym. 

 

6. Ocena zgodności projektowanego zagospodarowania terenu  

z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi 

Przeprowadzona analiza projektu zmiany studium wykazała zgodność  

z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, przy jednoczesnym dostosowaniu 

zapisów do stanu faktycznego m.in. w zakresie występowania złóż, obszarów  

i terenów górniczych a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

7. Problemy ochrony środowiska istotne przy realizacji ustaleń zmiany studium 

Proponowane w projekcie zmiany studium zapisy nie naruszają zasad ochrony 

przyrody i krajobrazu, określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

Nie prognozuje się problemów w zakresie ochrony środowiska z punktu 

widzenia zapisów projektu Uchwały, w szczególności w aspekcie obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  

o ochronie przyrody. 
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Na terenie objętym opracowaniem nie wyznaczono dotychczas obszarów 

ochronnych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.  

 

8. Wnioski zgłoszone do projektowanego dokumentu 

Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne wnioski.  

  

9. Streszczenie  

  Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko wraz z dokumentem  

„Prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek uchwalonego 

Uchwałą Nr V/41/99 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 4 marca 1999 r.”, 

sporządzony przez Pracownię Ochrony Środowiska , Andrzej Sułkowski, Kraków, 

2011r. stanowi kompletny dokument, o którym mowa w ustawie  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

Ze względu na charakter, skalę oraz zakres wprowadzonych zmian  

w projekcie zmiany studium ustalono, że przeprowadzenie całościowej 

aktualizacji prognozy oddziaływania na środowisko nie jest konieczne. 

Przedmiotowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Chełmek przyjętego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady 

Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 r. podjęta została w związku z 

pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Prawny i 

Nadzoru, w którym zakwestionowano  poprawność dokumentu w zakresie: 

 uwarunkowań dotyczących dziedzictwa kulturowego i zabytków 

(regulowane ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami), 

 uwarunkowań wynikających z występowania udokumentowanych złóż 

kopalin, zasobów wód podziemnych oraz obszarów i terenów górniczych 

(regulowane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze), 

 uwarunkowań wynikających z występowania obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią i obszarów narażonych na zagrożenie powodzią 

(regulowane ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne), 

 uwarunkowań w zakresie obiektów i obszarów proponowanych do 

objęcia ochroną prawną (regulowane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody), 

 spójności części graficznej studium w zakresie oznaczeń i ich  opisów. 

W związku z powyższym w tekście zmiany studium i na rysunkach uwarunkowań 

oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadzono korekty 

odnoszące się ściśle do zagadnień wymienionych w uchwale poprzez 

uporządkowanie zapisów dotyczących: 

 udokumentowanych złóż kopalin, obiektów lub obszarów dla których 

wyznacza się w złożu filar ochronny oraz obszarów i terenów górniczych, 
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 obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszarów narażonych na 

zagrożenie powodzią 

 uwarunkowań dziedzictwa kulturowego i zabytków w zakresie obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków do gminnej ewidencji zabytków oraz 

obiektów proponowanych do objęcia ochroną 

 proponowanych do objęcia ochroną prawną obszarów i obiektów 

przyrodniczych 

 obowiązku sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

 spójności rysunków studium w zakresie oznaczeń graficznych. 

 

W ramach niniejszego aneksu ocenie wpływu na poszczególne komponenty 

środowiska poddano zatem wyłącznie ustalenia wprowadzane w trybie 

zmiany studium. Pozostałe oddziaływania zidentyfikowane i ocenione  

w prognozie oddziaływania na środowisko z 2011r. (w podstawowym 

dokumencie sporządzonym dla nowej edycji studium), nie były poddawane 

ponownej analizie i ocenie.    

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załączniki  graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko – skala 1:10 000 

 

 

 

 

   


